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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 185 ประจาวันที่ 18 มกราคม 2559
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 11-15 มกราคม 2559

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา






พาณิชย์ตั้งเป้าซื้อ-ขายออนไลน์ปีนี้โต 4% หวังดันเป้าส่งออกปี 59 ให้ได้ 5%
รองนายกรัฐมนตรี เผย 5 มาตรการที่ภาครัฐจะใช้ผลักดันเศรษฐกิจฐานราก
สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยเดือน ม.ค. 59 ดีต่อเนื่อง
คลังเผย ปี 58 จัดเก็บรายได้ ธ.ค. เกินเป้ากว่า 57,916 ล้านบาท เป็นผลจากมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจหนุน เชื่อบริโภคใน
ประเทศดีฟื้น
 มติ คกก.ยาง เคาะราคายางดิบ กิโลละ 45 บาท เตรียมชง ครม.อนุมัติงบซื้อ
พาณิชย์ตั้งเป้าซื้อขายผ่าน Thai trade. ในปี 59 โต 2,100 ล้านบาท หรือขยายตัว 4% โดยร่วมมือกับอเมซอน-แบงก์กรุงเทพ ดัน
ผู้ประกอบการไทยบุกตลาดอีคอมเมิร์ซเพื่อเป็นช่องทางสาหรับการค้าและการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทยตามพฤติกรรมการบริโภคที่นิยม
การซื้อสินค้าผ่านอี-คอมเมิร์ซมากขึ้น สวนทางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยังเผชิญกับความผันผวนหลายด้าน อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจกิจของจีน ถือ
เป็นปัจ จัยหนึ่ง ที่กระทบต่อเศรษฐกิจ โลก ซึ่ง แน่นอนว่าไทยจะต้องมีการปรับตัว ฉะนั้นการซื้อ -ขายออนไลน์จะช่วยทาให้การส่ง ออกปี 59
ขยายตัวได้ตามเป้าหมาย 5% เพราะตลาดอีคอมเมิร์ซได้เข้ามามีบทบาทส าคัญทางการค้า จึงผลักดันให้ thaitrade.com เป็นตลาดซื้อขายที่
ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อทั่วโลก และสามารถติดต่อซื้อขายสินค้า และเป็นศูนย์รวมข้อมูลทางการค้าที่สมบูรณ์ที่ สุดของไทยบนโลกออนไลน์ รอง
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภาครัฐจะผลักดันในเศรษฐกิจฐานราก ผ่าน 5 มาตรการใหญ่ คือ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชนบท ในสิ่งที่จาเป็น
ต่อการผลิตต่อชีวิตคนในท้องถิ่น 2) การสร้างเอสเอ็มอีเกษตรอุตสาหกรรม เพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาสร้าง 1 เอสเอ็มอี เกษตรอุตสากรรมให้
เกิดขึ้นในหนึ่งตาบล 3) การสร้างตลาดให้ภาคการเกษตร 4) การผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ รักษาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และ 5) มาตรการสุดท้ายภาครัฐจะลงทุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในทุกตาบล เพื่อเปิดช่องทางการจาหน่ายสิน ค้าอีคอมเมิร์ซ
ซึ่งล่าสุด ครม. อนุมัติในหลักการแล้ว โดยจะเริ่มลงทุนเดินหน้าให้เกิดขึ้นในทันที รมต. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยสถานการณ์การ
ท่องเที่ยว 12 วันแรกของปี 59 ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทย 90,235 คน ขยายตัวร้อยละ 12.9 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และ
จานวนนักท่องเที่ยวสะสม 1,108,188 คน ขยายตัวราวร้อยละ 10.78 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เกิดรายได้จากนัก ท่องเที่ยวประมาณ
55,132 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.7 ทั้งนี้ ในปี 2559 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าภาคการท่องเที่ยวนับเป็นตัวจักรสาคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยในช่วงที่
ภาคการส่งออกและเศรษฐกิจในประเทศอ่อนแอ และมีแนวโน้มความสาคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากบรรยากาศที่ยัง เอื้อต่อการเดินทาง
ท่องเที่ยว ประกอบกับแรงหนุนจากการทากิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ ก็จะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวเติบโตได้เป็นอย่างดี ผอ.
สศค. เผยผลการจัดเก็บรายได้ในเดือนธ.ค. 58 ว่าสามารถจัดเก็บได้ถึง 235,512 ล้านบาท เกินเป้าที่ประเมินไว้กว่า 57,916 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ผลมาจากการออกมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมา เช่น มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย มาตรการช่วยเหลือ SME และมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนต่างๆ ขณะที่การจัดเก็บในรายได้ 3 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2558 สามารถจัดเก็บได้ 581,306 ล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายประมาณ
64,545 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการประมูล 4G คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่มีเม็ดเงินเข้ามาจานวน 40,300 ล้านบาท ซึ่งถือว่า
เป็นการส่งสัญญาณที่ดีในเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทาให้ประชาชนมีการใช้จ่ายมากขึ้น และเชื่อว่าการบริโภคภายในประเทศปีนี้ จะดีขึ้น
ส่วนของมาตรการช็อปช่วยชาติ เชื่อว่าจะมีผลต่อการจัดเก็บในเดือนมกราคม 2559 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคายางพารา มีมติรับซื้อยาง
แผ่นดิบไม่รมควันชั้น 3 ในราคากิโลกรัมละ 45 บาท เบื้องต้น 1 แสนตัน ใช้เงินงบประมาณจากกองทุนการยางแห่งประเทศไทย ถ้าหากเงินที่จะ
รับซื้อไม่พอจะใช้งบประมาณจาก ธ.ก.ส. โดยจะนาเรื่องเข้าประชุมครม. เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการซื้อต่อไป ทั้งนี้ในระยะยาวต้องมีการบูร
ณาการในเรื่องยางพาราให้มีเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะระดับราคา ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้วทางกระทรวงการคลังได้เ ตรียมออก 3 มาตรการให้ “ออมสิน-ธ.ก.ส.”
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ปล่อยกู้ไม่คิดดอกเบี้ยให้ อคส. และกรมการยาง พร้อมสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนให้เอกชนที่รับจ้างผลิตจากหน่วยงานรัฐ และการซื้ อ
สต็อกเพิ่มจะทาให้ครบวงจร ซึ่งจะช่วยดึงราคายางในประเทศให้ปรับตัวดีขึ้น เพื่อดูแลแก้ปัญหาระยะสั้น

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา






อัตราการจ้างงานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.9 แสนตาแหน่ง
ราคาน้ามันโลกร่วงต่าสุดในรอบ 12 ปี
NDRC คาดเศรษฐกิจจีนในปี 2558 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 7.0
จีนเผยยอดส่งออกปี2558 ลดลงร้อยละ1.8 ขณะยอดนาเข้าร่วงร้อยละ 13.2
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเป็นการบอกว่าเฟดอาจไม่ถูกกดดันให้ผลักดันแผนที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย

คณะกรรมการกากับกระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยข้อมูลว่า การเติบโตของตลาดแรงงานสหรัฐเพิ่มขึ้นในเดือน ธ.ค. 58 และตัวเลข
การจ้างงานในช่วง 2 เดือนก่อนหน้า ปรับสูงขี้นแสดงให้เห็นภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ที่มีภาคการผลิตเป็นตัวนา อาจเกิดขึ้นแค่ชั่วคราว
โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐ รายงานว่าการจ้างงานที่ไม่รวมภาคการเกษตร ในเดือน ธ.ค. 58 ทั่วสหรัฐมีทั้ง สิ้น 292,000 ตาแหน่ง อัตราว่างงาน
ยังอยู่ในระดับต่าสุดในรอบ 7 ปีครึ่งแม้ว่าจะมีประชาชนมากขึ้นเข้าสู่ตลาดแรงงานนอกจากนั้น ตัวเลขการจ้างงานในเดือน ต.ค. และ พ.ย. ถูก
ปรับเพิ่มขึ้น 50,000 ตาแหน่ง ราคานามันยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาน้ามันดิบร่วงต่าสุดในรอบ 12 ปี หลุดระดับ 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรล หลังภาวะเศรษฐกิจจีนยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบฉุดเป้าเงินเฟ้อ 2% ของเฟด โฆษกคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและ
ปฏิรูปแห่งชาติของจีน (NDRC) คาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปี 58 จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ซึ่งสอดคล้องเป้าหมายของ
รัฐบาล เนื่องจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการสินทรัพย์ถาวรทั้งหมด 280 โครงการ ในปี 58 คิดเป็นมูลค่า 2.52 ล้านล้ าน
หยวน สานักงานศุลกากรของจีนรายงานยอดเกินดุลการค้าระหว่างประเทศของจีนในปี 58 อยู่ที่ระดับ 3.69 ล้า นล้านหยวน (5.62 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) พุ่งขึ้นร้อยละ 56.7 จากปีก่อนหน้ารายงานระบุว่า ยอดส่งออกของจีนในปี 58 ลดลงร้อยละ 1.8 ต่อปี อยู่ที่ระดับ 14.14 ล้ าน
ล้านหยวน ขณะที่ยอดการนาเข้าร่วงลงร้อยละ 13.2 อยู่ที่ระดับ 10.45 ล้านล้านหยวน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึนเมื่อวั นพฤหัสบดี ได้รับแรง
กระตุ้นจากการปรับตัวขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐและการดีดกลับของราคาน้ามัน เป็นการบอกว่าเฟดอาจไม่ถูกกดดันให้ผลักดันแผนที่จะขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยหลายครั้งในปีนี้

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4-8 มกราคม 2559)
 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย. ของประเทศญี่ปุ่น
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2558 ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค. และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค.
ของจีน
 ดุลการชาระเงินยูโรโซนเดือนพ.ย. ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ประชุมและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
เดือนธ.ค. ของยูโรโซน
 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค. และสต็อกน้ามันประจาสัปดาห์จากการปิโตรเลียมสหรัฐ (API) จานวนผู้ขอรับสวัสดิการ
ว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ของสหรัฐ
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